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Αγία Φωηεηλή, 22 Ινπιίνπ 2020 

Αξηζκ. Πξωη.: 3050 
 

 
 

ΘΕΜΑ: ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔΩ ΜΗ.Μ.Δ.Γ. ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 

“ΤΝΣΑΞΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟΤ: «ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΑΙ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ ΓΔΡΑΚΑΡΙΟΤ, 

ΜΔΟΝΗΙΩΝ ΚΑΙ ΔΛΔΝΩΝ»” 

 
Η Σεσνική Τπηπεζία ηος Δήμος Αμαπίος καη’ εθαπμογή : 

1) Τηρ παπ. 9 ηος άπθπος 221 ηος Ν. 4412/2016 , 

2) Τηρ παπ. 10 εδ. α΄ ηος άπθπος 221 ηος Ν. 4412/2016, 

3) Τηρ Απόθαζηρ Υπ. Υποδομών και Μεηαθοπών, ΓΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΔΚ 4841/29-12-

2017 η. Β΄) 

Θα πποβεί ζηην διαδικαζία δημόζιαρ ηλεκηπονικήρ κλήπυζηρ, μέζυ ηος ηλεκηπονικού 

μηηπώος Μελών επιηποπών διαδικαζιών ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν (Μη.Μ.Ε.Δ.) πνπ ηεξείηαη 

ζηελ Ιζηνζειίδα www.mimed.ggde.gr, για ηην επιλογή μελών επιηποπήρ (ηακηικών και 

αναπληπυμαηικών) ηηρ παπ. 8α ηος άπθπος 221 ηος Ν. 4412/2016 διαγυνιζμού μελέηηρ. 

 

πγθεθξηκέλα ε ειεθηξνληθή θιήξωζε αθνξά ηελ επηινγή ππαιιήιωλ ωο ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξωκαηηθώλ κειώλ, γηα ηελ ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγωληζκνύ ηεο κειέηεο: “ύνηαξη μελέηηρ 

έπγος: «Δίκηςα αποσέηεςζηρ και εγκαηαζηάζειρ επεξεπγαζίαρ λςμάηυν οικιζμών Γεπακαπίος, 

Μεζονηζίυν και Ελενών»”. 

 

Προϋπολογισμός 69.989,99 Εσρώ σσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α. 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηε Πεξηθέξεηα Κξήηεο (ΑΔΠ 402 κε ΚA 2010ΔΠ40200009) κε ην 

πνζό ηωλ 70.000,00 €. 

 

Σν πξνο κειέηε έξγν πεξηιακβάλεη επνκέλωο: 

α) Σα έξγα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηωλ ιπκάηωλ θάζε νηθηζκνύ (κε ζπκπιήξωζε ηωλ ήδε 

πθηζηάκελωλ ζηηο Διέλεο) πξνο ηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάηωλ (Δ.Δ.Λ.) θάζε νηθηζκνύ. 

β) Σελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάηωλ (Δ.Δ.Λ.) γηα θάζε νηθηζκό. 

γ) Σα έξγα δηάζεζεο ηωλ επεμεξγαζκέλωλ ιπκάηωλ θάζε νηθηζκνύ γηα άξδεπζε θαιιηεξγεηώλ ηεο 

πεξηνρήο θαη γηα ηελ πιενλάδνπζα πνζόηεηα ζε ξέκα. 

 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη πιήξε ωξίκαλζε ηνπ παξαπάλω έξγνπ, απαηηνύληαη θαη’ ειάρηζηνλ νη 

παξαθάηω επηκέξνπο κειέηεο: 

  Σνπνγξαθηθή κειέηε έξγωλ ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο ηωλ ιπκάηωλ θαη δηάζεζεο ηωλ 

επεμεξγαζκέλωλ ιπκάηωλ. 

  Γεωινγηθή – πδξνγεωινγηθή έθζεζε γηα ηα έξγα δηάζεζεο ηωλ επεμεξγαζκέλωλ ιπκάηωλ. 

  Μειέηε θαζνξηζκνύ απνδέθηε επεμεξγαζκέλωλ ιπκάηωλ  
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  Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ (ΜΠΔ) γηα ηα έξγα θάζε νηθηζκνύ, γηα ηελ έθδνζε Απόθαζεο 

Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ. Θα πεξηιακβάλεη θαη Μειέηε ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο 

ζπζηήκαηνο άξδεπζεο, γηα ηελ αδεηνδόηεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηωλ επεμεξγαζκέλωλ ιπκάηωλ 

γηα άξδεπζε θαιιηεξγεηώλ ηεο πεξηνρήο. 

  Μεραλνινγηθή – Ηιεθηξνινγηθή θαη Τδξαπιηθή Πξνκειέηε ηωλ Δ.Δ.Λ. κε ηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο. 

  Οξηζηηθή Τδξαπιηθή κειέηε ηωλ έξγωλ ζπιινγήο – κεηαθνξάο ηωλ ιπκάηωλ θαη δηάζεζεο ηωλ 

επεμεξγαζκέλωλ ιπκάηωλ κε ηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο. 

 

Σημειώνεηαι όηι η εξεηαζόμενη ζηο παπόν ανάθεζη, δεν αθοπά η ππώηη εκ ηων παπαπάνω επιμέποςρ 

μελεηών, δηλαδή ηην Τοπογπαθική μελέηη, η οποία θα εκπονηθεί από ηην Τεσνική Υπηπεζία ηος Γήμος 

Αμαπίος και θα παπαδοθεί ζηον Ανάδοσο ηων λοιπών μελεηών. 

 

 

Η αλωηέξω ειεθηξνληθή θιήξωζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Παπαζκεςή  24 Ιοςλίος 2020 θαη ώξα 

10:00 π.μ. κέζω ηεο ηζηνζειίδαο : www.mimed.ggde.gr . 

 

Η παπούζα όπωρ αναπηηθεί ζηο διαδικηςακό ηόπο ηος Γήμος. 

 

 

Η ΑΝ/ΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Σ.Τ. ΔΗΜΟΤ ΑΜΑΡΙΟΤ 

 

 

ΠΕΡΝΙΕΝΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ M.Sc. 
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